
VŠETKO ČO O
ČAKRÁCH
POTREBUJETE VEDIEŤ

WWW.PRAVAVESTBA.SK



WWW.PRAVAVESTBA.SK

korunná

ČAKRA

7.ČAKRA

nachádza sa na vrchu lebky a spája sa so žľazou
hypofýzou.

V svojej podstate to nie je samostatná čakra, ale
suma všetkých čakier.

Liečia ju:
detoxikačné cvičenia
vzduch
slnečné svetlo
organické potraviny
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Nachádza sa na vrchu lebky a spája sa so žľazou
hypofýzou. V svojej podstate to nie je samostatná
čakra, ale suma všetkých čakier. 

Prislúcha jej fialová alebo biela (kombinácia
všetkých) farba. 

Zodpovedá za: mentálnu silu, porozumenie,
osvietenie, súlad s vyšším celkom. 

Časti tela: centrálny nervový systém, mozog,
chrbtica. Oslabuje ju neviera v seba samého a vo
duchovno, pripútanosť. 

Dôsledkom čoho sú bolesti hlavy, narušená psychika
a poruchy spánku.
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Korunná čakra sa nachádza na vrchu hlavy, kde
energetický kanál chrbtice opúšťa naše telo a splýva
s prostredím (obrázok). 
Korunná čakra vytvára haló okolo našej hlavy a
podľa niektorých zdrojov pozostáva z viacerých
vzájomne prepojených čakier. 

Predstavuje naše spojenie s Prázdnom (vo význame
nehmotná časť vesmíru) a našu prebudenú
spiritualitu (“osvietenie”). Z tohto miesta vychádza aj
strieborná astrálna šnúra, ktorá spája naše astrálne
telo pri putovaní s fyzickým telom a umožňuje mu
návrat do reality. 

Čakra zodpovedá za pochopenie vyššieho rádu, za
transcendentálno. Spája nás s našou mentálnou
šablónou. Keď je rozvinutá, prináša nám poznanie,
múdrosť, pochopenie a z neho vyplývajúcu duševnú
vyrovnanosť. Priraďuje nás k univerzálnej identite, ku
ktorej sa dostávame na základe sebapoznania. 
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